warsztaty

trudny | 75 min. | pliki na CD
Photoshop CS2
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warsztaty

drzewo
tatuaż

Ktoś wpadł na pomysł, aby zrobić sobie indywidualny wzór tatuażu. Miał wizję,
wiedział czego chce, ale nie posiadał umiejętności rysowania. Wtedy właśnie
przychodzi z pomocą grafik-ilustrator i wspaniały Photoshop. Wizja tatuażu
jest ciekawa. Drzewo stworzone z poplątanych kobiecych ciał, a jednocześnie
ukryta w nich twarz. W tym tutorialu nie skupimy się na samym drzewie, lecz
stworzymy całą ilustrację z tłem.

01 nowy dokument i nowe pędzle

03 kolory podstawowe

02 szkic

04 liście

Tworzymy nową stronę o wymiarach 210x297mm, 300dpi,
CMYK. Wybieramy Pędzel (Brush Tool). Klikamy prawym klawiszem na naszej stronie. Rozwija się okno z pędzlami. Klikamy na
małą strzałkę w prawym górnym rogu i wybieramy Zastąp pędzle
(Replace Brushes). Wybieramy plik Pedzle_Tomek.abr. Teraz mamy
nowy zestaw pędzli, z którego będziemy korzystać. Ustawiamy widok tak, jak na załączonym podglądzie. Robimy to w miejscu, gdzie
zastępowaliśmy pędzle.

Największa trudność to stworzenie szkicu. Robimy go pierwszym pędzlem z listy, z Kryciem (Opacity) ustawionym na 20%
i Przepływem (Flow) na 100%. Kolor pędzla ustawiamy czarny [D].
Starajmy się stworzyć szkic jak najbardziej dokładny, ponieważ będzie on podstawą naszego rysunku. Nie będziemy go wymazywać.
Będzie głównym konturem.

Kopiujemy warstwę ze szkicem [Ctrl]+[J]. Będzie to nasza kopia. Wyłączamy ją. Tworzymy warstwę pod szkicem. Wybieramy
pędzel ostatni z listy o nazwie podkladowy. Korzystamy z palety kolorów umieszczonej na podglądzie i malujemy ciała, włosy oraz korę
drzewa – wszystko na osobnych warstwach. Następnie robimy bałagan na niebie i ziemi. Używamy kolorów z próbnika i różnych pędzli, np. pędzel plamy. Musi zrobić się trochę nieporządnie.

Na nowej warstwie tworzymy liście. Używamy pędzla liście.
Pierwsze kolory to CMYK (78, 47, 74, 36) i CMYK (85, 62, 87,
75). Malujemy liście do uzyskania podobnego efektu, jak na podglądzie. Na następnej warstwie używamy kolorów jaśniejszych – CMYK
(64, 32, 80, 28) i CMYK (51, 15, 78, 8). Na ostatniej warstwie malujemy kolorem CMYK (67, 32, 84, 24). Jeśli wyjdą nam zbyt widoczne, zmieniamy przezroczystość warstwy do momentu, aż efekt będzie nas zadowalał.
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warsztaty

05 kobiety i włosy

08 niebo

0 6 krzaki

09 trawa

07 kora drzewa

10 oczy

Wybieramy pędzel drugi na naszej liście. Tworzymy nową warstwę i na niej, kolorem CMYK (42, 55, 83, 27), nakładamy cienie
tam, gdzie powinny one się znajdować. Następnie jeszcze bardziej
przyciemniamy skórę, korzystając z koloru CMYK (49, 60, 86, 47).
W ostatnim posunięciu dodajemy nieco jasnego koloru CMYK (9, 21,
36, 0) w miejscach, gdzie pada światło. Dodajemy również pasma
włosów. Pobieramy z nich kolor. Przyciemniamy go i rozjaśniamy,
a następnie malujemy.

Krzaki tworzymy podobnie jak liście. Używamy pędzla liscie oraz
koloru CMYK (82, 42, 89, 43) i CMYK (62, 24, 87, 14). Na następnej warstwie przyciemniamy kolor. Używamy koloru CMYK (86, 74,
85, 85) i tym samym pędzlem przyciemniamy resztę krzaków.

Tworzymy nową warstwę i wybieramy pierwszy pędzel na liście. Krycie (Opacity) i Przepływ (Flow) ustawiamy na 50%, a kolory na CMYK (48, 55, 67, 24) i CMYK (56, 65, 77, 49). Malujemy korzenie w miejscach przedstawionych na podglądzie. Od dołu nieco je
przyciemniamy. Następnie nierównymi, chaotycznymi ruchami malujemy korę. Kolory to CMYK (40, 63, 81, 29) i CMYK (67, 75, 79, 70).
W ostatnim kroku przyciemniamy pień i czarnym kolorem dodajemy
miejsca na oczy i usta.
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Na początku przyciemnimy trochę niebo kolorem CMYK (59,
34, 33, 35) i ostatnim pędzlem o nazwie podkladowy. Krycie (Opacity) i Przepływ (Flow) ustawiamy na 50%. Górę ściemniamy kolorem CMYK (68, 47, 44, 56). Na następnej warstwie używamy w dolnej części aerografu oraz kolorów CMYK (63, 62, 67, 55) i
CMYK (69, 48, 45, 51). W górnej używamy koloru czarnego i pędzla
do plam, np. plamy – czwarty od końca na liście. Na koniec kolorem
czarnym przyciemniamy narożniki na rogach u góry.

Na kolejnej warstwie użyjemy pędzli trawa i plamy, których już
używaliśmy. Kolory, które będą potrzebne to ciemnozielony i
czarny. Chodzi o to, aby zrobić lekki zamęt na dole, przyciemniając
ogólnie pracę. Postarajmy się zrobić tak, jak na podglądzie. W następnym kroku dodajemy jeszcze więcej czarnych plam i pasemek
trawy. Na koniec przyciemniamy miejsca pod korzeniami i dodajemy
trochę jaśniejszej trawy.

W miejscach, gdzie są oczodoły drzewa, malujemy oczy. Używamy pędzla drugiego z listy. Kolory to CMYK (47, 33, 92, 8) i CMYK
(63, 51, 89, 44) oraz dodatkowo kolor biały do zaznaczenia odbić na
oku. Krycie (Opacity) i Przepływ (Flow) ustawiamy na 30-50%.
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11 czarny kolor

Na dole dodajemy trochę brudu. Stosujemy czarny kolor i pędzel
o nazwie rozmycie przykladowe 5. Klikamy kilka razy i zostawiamy parę plam. Następnie Gumką (Eraser Tool) wymazujemy miejsca, które nam się nie podobają.

12 tekstura

Otwieramy plik tekstura.jpg. Przenosimy teksturę na naszą pracę. Skalujemy ją i dopasowujemy tak, aby była na środku. Jej
przezroczystość ustawiamy na 15% i wymazujemy środek tam,
gdzie są kobiety i drzewo. Używamy do tego gumki ustawionej jako aerograf.
Tomasz Biniek

